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Slovní hodnocení: 

Alice Šindelářová patří mezi studenty, kterým se v průběhu studia podařilo vytvořit několik výrazných děl. 

Oproti jiným, kteří se v průběhu let k učí ze svých chyb, zdokonalují svůj projev, pracuje spíš způsobem „buď 

a nebo“. Nezdařené projekty opouští. Zdařené, resp. jistým způsobem uzavřené práce se obvykle nedají 

opakovat, často ani rozvíjet. Pro studenty s podobným přístupem k procesu práce je v mé zkušenosti těžké 

vytvořit něco v tlaku, nutnosti odevzdání závěrečné práce. Tuto nevýhodu jsem si uvědomovala v průběhu 

tápavého hledání motivu autorčiny práce.  

Záměrem bylo mapovat rukodělnou kreativitu jedince. Zajímalo ji konfrontovat laický a profesionální přístup 

k tvoření, odlišné pohledy na dílo a na tvůrčí proces.  

Původně jsem předpokládala, že metodou bude umělecký výzkum, kdy bych očekávala nabalování a 

destilování zkušeností a dat. Alice ale příliš dlouho zvažovala postup, takže se na možnou reflexi a 

zásadnější obraty nedostalo tolik času.  

Pohled mimo sféru tzv. profesionálního umění zúžila na svou rodinu, která ji jednak k tvoření v životě 

dovedla, a v níž se jí také nejbezprostředněji dotýká a může nejlépe sledovat vztah laického tvůrce 

k současnému umění. 

Kromě neprezentovaných akcí, kdy s každým z členů rodiny rukodělně vytvářela nějaké dílo, pozvala 

rodinné příslušníky na chatu v zahrádkářské kolonii u Brna, která je specifická svou polohou na vrcholku 

prudkého kopce. Tam jim uložila společný úkol tvoření, jehož obsah nezúčastněnému diváku zústává skryt. 

Průběh akce i její přípravu zaznamena formou textového scénáře. Ten ve výsledné prezentaci čte okruhu 

posluchačů, usazených okolo stolu. V tomto případě členům hodnotící komise. 

V kontextu diplomové práce využila princip vtáhnutí rodiny do vzniku i kritiky díla, například Kateřina Šedá, 

když v roce 2005 sestavila Šedou komisi, která měla posuzovat diplomové práce spolužáků, ale i samotné 

autorky na AVU. Zatímco se Šedá snaží situaci řešit – otevřením společné komunikace – Alice vědomě 

zústává spíš v roli (ne úplně) nezávislého pozorovatele. Zaznamenala rozhovory, a komentáře členů rodiny, 
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z jejichž jemných nuancích je zřejmý strach i předsudky, jaké vůči umění její rodina chová. Namísto 

obecnějšího výzkumu kreativity, nebo potřeby rukodělnosti je výsledná práce sondou do specifické situace, 

která stojí na pozadí právě prezentované práce. 

Nepřítomnost autorky v dialozích bude myslím vyvážena situací, která vznikne v průběhu závěrečné práce, 

tedy akce. Kvalitu výsledné práce spatřuji především v rozhodnutí omezit způsob dokumentace na 

subjektivně vybrané textové záznamy, které reflektují významově nejednoznačnou situaci, v níž hraje 

důležitou roli místo a specifická atmosféra rodiny. Za neméně důležité považuji rozhodnutí sdílet text formou 

osobní proklamace v rámci situace, která doufám naplní očekávání autorky. 

Otázky k rozpravě: 

Naplnila akce tvé očekávání? 

Jak by se vyvíjela práce, kdybys  teď měla možnost začínat?  

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě 
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